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Havenkwartier geeft Hasselt nieuw aanzicht
In april 2017 moet project Havenkwartier langs de
kanaalkom in Hasselt volledig klaar zijn. Ook het
openbaar domein rond de kanaalkom zal tegen dan
volledig van uitzicht veranderd zijn. Tom: "De evoluties
rond de Blauwe Boulevard maken veel los in de stad,
begrijpelijk want het zal Hasselt een volledig nieuw
aanzicht geven. Met het project Havenkwartier krijgt
Hasselt er een nieuwe stadswijk bij. 'Blauwe Boulevard'
kadert binnen onze visie op stadsvernieuwing. Zo komt er een ondergrondse parking,
enkele groene parkjes,winkels, horeca en cultuur".
Lees meer
Bekijk het tv‑debat

1.500 extra jobs in Limburg, waarvan 500 in Hasselt
De jongste twee maanden hebben bedrijven in Limburg
al ruim 1.500 extra jobs aangekondigd. Van die 1.500
jobs , worden er 500 jobs gerealiseerd door het project
Blauwe Boulevard in Hasselt. Tom: "In deze economisch
moeilijke periode is dit een bemoedigend signaal. Met de
nieuwe jobs is de sluiting van Ford Genk nog niet
vergeten, maar het betekent wel dat Limburg attractief
blijft voor investeerders".

Lees meer

Gratis alternatieven voor parking Slachthuiskaai
Dit najaar start de bouw van de ondergrondse
parkeergarage van het woonproject Havenkwartier.
Hiervoor moet de parking Slachthuiskaai wijken. Tom:
"Dagelijks parkeren er 800 automobilisten op deze
parking, we zijn als stadsbestuur dan ook op zoek
gegaan naar gratis alternatieven. Er worden 3 gratis
parkings aangeboden op wandelafstand van het centrum.
Alle 800 gratis plaatsen die verdwijnen, recupereren we
dus op wandelafstand".
Lees meer

Opwaardering Hasseltse stationsomgeving
Het nieuwe kantoorgebouw 'Centennial' past perfect
binnen het masterplan dat Stad Hasselt heeft uitgewerkt
voor de stationsomgeving. Tom: " Voorbije maanden
hebben we intern op de dienst ruimtelijke ordening heel
hard gewerkt aan onze stationsbuurt en dat begint nu
haar vruchten af te werpen. Het masterplan zal dus de
komende maanden in de praktijk uitgevoerd worden en
zal zichtbaar worden voor de omgeving. Met deze
stationsontwikkeling breiden we de stadskern uit tot de
grote ring, onderstrepen we ons ambitieniveau als
centrumstad en geven we de Hasselaar een mooie stationsbuurt. Want uit studies blijkt dat
de beste remedie om structureel overlast en criminaliteit te counteren in buurten kan
gebeuren door stadsvernieuwingsprojecten".
Lees meer

Hasselt zet in op Sociale Economie
In mei ondertekende de stad Hasselt de 'Verklaring van
Straatsburg', dit omvat tien actiepunten om ervoor te
zorgen dat de sociale economie de aandacht krijgt die ze
verdient. Tom: "Sociale economie schept
werkgelegenheid en is een duurzame vorm van
bedrijfsvoering. Wij willen dit graag ondersteunen en dus
hebben we de actiepunten meteen omgezet naar
de praktijk. Als stadsbestuur geven we een subsidie van
50.000 euro aan De Wroeter".
Lees meer

Vlaamse Regering keurt GRUP Hasselt ‑ Genk goed
Tom: "Het nieuwe vlaams ruimtelijk plan geeft Hasselt de
ruimte om kwaliteitsvol te groeien: ruimte voor
betaalbaar wonen voor jonge gezinnen, extra kmo‑grond
voor ondernemers, komst van Ikea, uitbreiding van
Jessaziekenhuis en plaats voor recreatie en groen".
Bekijk het nieuwsfragment
Lees meer

Grote markt heraangelegd in 2016
Het ontwerpteam voor de Grote Markt in Hasselt is
bekendgemaakt: Mass en Simoni. In 2016 zal de
heraanleg plaatsvinden. We willen terug een kwaliteitsvol
marktplein, met ruimte voor horeca, evenementen en
winkelen. Via een algehele heraanleg moet de Grote
Markt terug het kloppend hart van onze stad vormen".
Lees meer

Pop‑Uprestaurant 'Spotlight' sluit de deuren
Helaas moest het Hasseltse pop‑uprestaurant op 6 mei
de deuren sluiten.
Tom: "Mijn Restaurant en Spotlight aan het
Capucienenplein in Hasselt zorgden voor heel wat
beleving in ons centrum. Veel toeristen maakten
zo kennis met Hasselt. We kunnen dus spreken van een
geslaagde en kosteloze deelname".
Lees meer

Kandidaten Jong CD&V
Graag stel ik onze sterke kandidaten van Jong CD&V aan
u voor.
Bekijk de affiche
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